
MedCom koordineringsgruppemøde den 14. dec. 2022

SOR-EDI set med MedComs 
øjne 

v. Jeanette Jensen, MedCom jej@medcom.dk

LOKATIONSNR EDIFACT_NAVN EDIFACT_VERSION ORG_TILDELT_KODE_NAANVENDELSE_NAVN ANVENDELSE_BREVTYPE RETNING PE_START_DATO PE_SLUT_DATO

5,79E+12 MEDDIS 93.A D0933L Kiropraktorepikrise DIS09 I 21-01-2015

5,79E+12 MEDDIS 93.A D0134L Udskrivningsepikrise DIS01 I 18-03-2014

5,79E+12 MEDDIS 93.A D0733L Speciallægeepikrise DIS07 I 18-03-2014

5,79E+12 MEDREQ 93.A Q0330P patologirekvisition REQ03 U 18-03-2014

5,79E+12 MEDDIS 93.A D0733L Speciallægeepikrise DIS07 U 18-03-2014

5,79E+12 MEDRUC 93.A U0131U Lægeafregning RUC01 U 18-03-2014

5,79E+12 MEDPRE 96.B LMS016 Recept PRE01 U 18-03-2014

5,79E+12 MEDDIS 93.A D0533L Billeddiagnostisk epikrise DIS05 I 18-03-2014

5,79E+12 MEDDIS 93.A D9034L Administrativ korrespondancebrev DIS90 I 18-03-2014

5,79E+12 MEDDIS 93.A D9034L Administrativ korrespondancebrev DIS90 U 18-03-2014

5,79E+12 MEDDIS 93.A D0933L Kiropraktorepikrise DIS09 I 18-03-2014

5,79E+12 MEDDIS 93.A D0234L Ambulantepikrise DIS02 I 06-07-2019

5,79E+12 MEDDIS 93.A D0334L Skadestueepikrise DIS03 I 06-07-2019

5,79E+12 MEDDIS 93.A D0633L Lægevagtsepikrise DIS06 I 06-07-2019

5,79E+12 MEDDIS 93.A D0833L Fysioterapiepikrise DIS08 I 06-07-2019

5,79E+12 MEDDIS 93.A D1034L Psykologepikrise DIS10 I 06-07-2019

5,79E+12 MEDDIS 93.A D1333L Bookingsvar DIS13 I 06-07-2019

5,79E+12 MEDDIS 93.A D9134L Korrespondancebrev DIS91 U 06-07-2019

5,79E+12 MEDDIS 93.A D9134L Korrespondancebrev DIS91 I 06-07-2019

5,79E+12 MEDREF 93.A H0131R Sygehushenvisning REF01 U 06-07-2019

5,79E+12 MEDREF 93.A H0231R Billeddiagnostisk henvisning REF02 U 06-07-2019

5,79E+12 MEDREF 93.A H0631R Speciallægehenvisning REF06 U 06-07-2019

5,79E+12 MEDREF 93.A H0732R Fysioterapihenvisning REF07 U 06-07-2019

5,79E+12 MEDREF 93.A H0831R Fodterapihenvisning REF08 U 06-07-2019

5,79E+12 MEDREF 93.A H1031R Psykologhenvisning REF10 U 06-07-2019

mailto:jej@medcom.dk
mailto:medcom%40medcom.dk?subject=Bestilling%20af%20tilg%c3%a6ngeligt%20dokument&body=Afsend%20denne%20e-mail%20for%20at%20bestille%20en%20sk%c3%a6rml%c3%a6ser-%20og%20tastaturvenlig%20udgave%20af%20f%c3%b8lgende%20dokument%3a%0D%0A%0D%0ASOR_Koordineringsm%c3%b8de%20den%2014.%20dec_jej.pdf%0D%0A%0D%0AMed%20venlig%20hilsen%0D%0AMedCom


Agenda

• Kort om hvordan adresseringen fungerer mellem parterne i dag 

• Erfaringer fra arbejdet med vejledning til SOR lokationsnumre til 
kommunerne

• Hvilke udfordringer er der? 

• Løsninger på kort sigt – og på længere sigt

• Hvad skal der til for nemmere og sikrere brug af SOR til adressering?  
Vision for indsats i MedCom13
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Meddelelseskommunikation- adressering

Strukturerende meddelelser, 
fx genoptræningsplan
- ofte automatisk valg af 

modtager

Pakkehenvisnings-

tabellen
Korrespondance-

meddelelsen er jokeren! 

- ofte manuelt valg af 

modtager

Lokationsnumre + 
meddelelsestyper 
ind og udgående 

Lokationsnumre + 
meddelelsestyper 
ind og udgående 

Lokationsnumre + 
meddelelsestyper 
ind og udgående 



Erfaringer fra arbejdet med SOR vejledning 

til kommunerne

• Vejledning, retningslinjer efterspurgt! 

• Indeholder FAKTA – og anbefalinger

o Navngivning

o Enhedstype

o Nedarvning af lokationsnummer

• Målsætning: 

o Vidensformidling og hjælpe SOR administrator til håndtering af 
SOR enheder med lokationsnumre

o Undgå fejlforsendelser, mindske tidsforbrug med at finde rette 
modtager, både ved automatiseret og manuelt valg af modtager

• Implementerings-status er = anbefalinger 

o Opfordring til lokal opfølgning i regioner og kommunalt lægeligt 
samarbejde, KLU

o Webinar for it-leverandører og regionale 



Vejledning og konkrete anbefalinger – og vilkår
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Systemanvendelse 
SOR 
anatomi

Skal kommunenavn indgå?Én enhedstype



En af de centrale udfordringer og forsøg på løsning

• Forskellig organisering og it-systemanvendelse på social og 
sundhedsområdet

• Kommunerne navngiver enhederne forskelligt

• Kommunernes anvendelse af lokationsnumre er forskellig

• SOR viser ikke kommunernes reelle organisation og brug af 
lokationsnummer på flere fagområder

• Men kommunernes lovbundne opgaver er de samme, fx 
hjemmesygepleje, genoptræning, mv. 

Ensartet opsætning vil gøre det muligt at udvikle værktøjer til adressering 



• Overordnet:

• SOR’s mange anvendelsesformål harmonerer ikke (altid) sammen

o UTH indberetning af lokation og adgangsstyring til opfølgning

o Lokationsnumre og reelle organisationsdiagrammer er ikke i sync

o Behov for organisationer i Et Samlet Patientoverblik og Behandlingsstedsregister

o I SOR kan man ikke se, når en organisation er et behandlingssted

o SOR Lokationsnummer = funktionspostkasse og i mange tilfælde ikke én fysisk geografisk adresse 

• Brugerperspektiv: 

o Kliniker bruger (for) lang tid på at finde rette modtager

o Kliniker vælger forkert modtager (Mange eksempler fra kommunerne; Sundhedspleje i stedet for ældreplejen, Korrespondance LÆ 
blanketter sendes forkert) 

o Regelsæt/praksis for hvad modtager gør, når man får en meddelelse, som er sendt forkert. (aktuelt uens håndtering)

o Lokationsnummer-ejer er ansvarlig for korrekt opsætning og vedligehold af SOR – obs. kompetencer 

• Anvendelse af SOR i it-systemerne

o Forkert registrering af meddelelsestyper. Kan medføre at meddelelser fra sygehus til kommune fejler. 

o Fremsøgning i SOR resulterer ofte i mange dubletter for private (læger og andre organisationer)

o Systemerne validerer ikke på SOR EDI ved afsendelse (ikke alle, men næsten)

o IT- systemer kan ikke opsætte automatik til adressering, uden regelsæt for opsætning/identifikation ex. i kommunen

• Lovgivning 

o Hvor specifik er det muligt for afsender at være i valg af rette modtager?

• Andre?

Udfordringer



Løsninger på kort sigt – og lidt længere sigt 



Adresseringsværktøjer 

9

• Meddelelsestype! 

o Men hvad når der er flere 
modtagere af samme 
meddelelsestype?

• Enhedstype!

o Kun én enhedstype pr. SOR 
enhed/lokationsnummer

o IE enhedstype: Region, Kommune, 
Stat, eller Privat

• Navnet!

o Broget landskab for navngivning 

Forskellige grader af understøttelse:

*** Automatisk valg af modtager

**   Guidet valg af modtager

*     Ingen hjælp til valg af modtager

Hvad skal der til for at lave 
det gode SOR udtræk til brug 

for adressering? 



Meddelelsestyper – vedligehold i SOE EDI portal
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Sundhedsfremme og 
forebyggelse,  

kommunenavn

Handicap &psykiatri,  
kommunenavn

Hjemmesygeplejen, 
kommunenavn

Genoptræning,  
kommunenavn

Social, sundhed og omsorg, kommunenavn
(dækker alle 4 fagspecifikke områder)  

Genoptræning og forebyggelse,  kommunenavn
(dækker 2 fagspecifikke områder)

Navne til fællesfaglige lokationsnumre - grønne bokse

Navne til fagspecifikke lokationsnumre - blå bokse 

Sundhed og omsorg,   kommunenavn
(dækker 3 fagspecifikke områder)  

Forslag til fælles lokationsnummer: 
Hjemmesygepleje, handicap & psykiatri, kommunenavn

(dækker 2 fagspecifikke områder)



Vision for indsats i MedCom13
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• ”SOR-adressering – kvalitet, anvendelse og fremtidssikring”

1. Bedre datakvalitet i SOR - at oplysninger om SOR lokationsnumre og meddelelsestyper 
er korrekte 

2. Bedre anvendelse af SOR til adressering – at it-systemernes anvendelse af SOR data til 
adressering kvalitetssikres (fx ved nationale krav til anvendelse, som sikres via 
certificering)

3. Fremtidssikring -at igangværende SOR kvalitetsarbejde videreføres og udvikles til 
kommende adresseringskomponent i moderniseret infrastruktur



Gruppearbejde 



Kvalitet i SOR EDI data

• Valide SOR data

• Ensartet anvendelse af 
navngivning, enhedstyper 

• Er navnestandarder til 
kommunernes lokationsnumre en 
gevinst? 

• Korrekt vedligehold af MedCom  
meddelelsestyper

• Korrekt systemunderstøttelse

• Guidning af bruger til valg af modtager

• Krav til anvendelse – certificering?

• Hvad skal der til for at lave det gode 
udtræk til SOR adressering? 

Anvendelse af SOR EDI data



Kvalitet i SOR EDI data

• Hvad skal der til? • Hvad skal der til? 

Anvendelse af SOR EDI data



Opsamling 
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